Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 7.12.2021
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Brožek Dominik Bc.
Pohořalý Martin
Tomáš Kamil
Gerstner Jan
Hanušová Aneta Ing. Mgr. Ph.D.

Hásková Dana Ing.
Hendrych Marek
Janatová Monika
Mejsnarová Veronika Mgr.
Šochovský Pavel
Wiesner Petr
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: P. Šochovský a M. Zelinka,
c) zapisovatelky: I. Koudelková.
2) Schválení zápisu z 18. zasedání OZ ze dne 7.9. 2021.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 13.9., 4.10., 18.10. a 18.11.2021.
4) Pozemkové záležitosti.
5) Příspěvek na provoz prodejny v DŠ.
6) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu cest v Mrklově.
7) Schválení studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Benecko.
8) Projednání postupu na stavbu chodníků v DŠ ( Pila, Hrabačov).
9) Rozpočtové provizorium na rok 2022.
10) Účetní a rozpočtové záležitosti.
11) Plánované akce z dotačních programů v obci v příštím roce a jejich financování.
12) Schválení smlouvy s VHS Turnov.
13) Záležitosti Střediska služeb Benecko.
14) Schválení OZV o místním poplatku z pobytu.
15) Schválení OZV o stanovení nočního klidu.
16) Schválení OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu.
17) Schválení smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotace.
18) Schválení změny č.1 Územního plánu obce Benecko.
19) Projednání změny umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti.
20) Směna pozemků se státem v Mrklově.
21) Záměr obnovy cesty na Levínku, nutná směna pozemků, projednání.
22) Schválení těžby dřeva v obecním lese.
23) Inventarizace majetku obce.
24) Různé.
25) Závěr.

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:02 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 1, omluven J. Harcuba.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: P. Šochovský a M. Zelinka,
c) zapisovatelky: I. Koudelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
P. Šochovský a M. Zelinka, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 18. OZ ze dne 7.9.2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 18. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 7.9.2021.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 13.9., 4.10., 18.10. a 18.11.2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 13.9., 4.10., 18.10.,
a 18.11.2021.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Pozemkové záležitosti.
a) Pan Faistauer nabídl obci pozemek ppč. 1388/3 v k.ú. Horní Štěpanice k odkupu za odhadní cenu.
Pozemek sousedí s obecními pozemky v Lipkách.
Návrh usnesení: Souhlas s odkoupením pozemku ppč. 1388/3 v k.ú. Horní Štěpanice od p. Faistauera
za odhad a náklady.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 a) schváleno.
V 17:11 se dostavil pan D. Brožek přítomno 14 zastupitelů.
b) Pan Pohořalý znovu požádal o odkup pozemku ppč. 1208 v k.ú. Dolní Štěpanice.
Návrh usnesení: Souhlas s prodejem pozemku p. D. Pohořalému za odhad a náklady.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 b) schváleno.
5) Příspěvek na provoz prodejny v DŠ.
Zastupitelé se seznámili s žádostí p. Zollmanna o příspěvek 3 000,-Kč měsíčně na provoz prodejny
potravin v Dolních Štěpanicích na rok 2022. Po diskuzi.
Návrh usnesení: a) Souhlas s poskytnutím příspěvku na provoz prodejny potravin v Dolních
Štěpanicích na rok 2022 ve výši 2 000,-Kč měsíčně.
Výsledek usnesení: Pro 5 (Hanušová, Hendrych, Janatová, Jebavý, Wiesner), Proti 0. Zdržel se 9.
Usnesení č. 5 a) neschváleno.
Návrh usnesení: b) Souhlas s poskytnutím příspěvku na provoz prodejny potravin v Dolních
Štěpanicích na rok 2022 ve výši 2 500,-Kč měsíčně.
Výsledek usnesení: Pro 6 (Gerstner,Jebavý,Mejsnar,Pohořalý,Šochovský,Tomáš). Proti 0. Zdržel se 8.
Usnesení č. 5 b) neschváleno.
Návrh usnesení: c) Souhlas s poskytnutím příspěvku na provoz prodejny potravin v Dolních
Štěpanicích na rok 2022 ve výši 3 000,-Kč měsíčně.
Výsledek usnesení: Pro 10. Proti 1 (Janatová). Zdržel se 3 (Hásková, Hendrych, Wiesner).
Usnesení č. 5 c) schváleno.

6) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu cest v Mrklově.
Podali bychom žádost na cesty v Mrklově – Hasičárna, Hoření strana a Betlém. MMR má vyhlášený
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, kde lze podat žádost o opravu cest v dotačním titulu
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci „Oprava cest v k.ú. Mrklov a Dolní
Štěpanice“ na MMR v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v dotačním titulu 117D8210A
Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.
7) Schválení studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Benecko.
Starosta předal slovo D. Brožkovi – rada zadala vypracování studie na tělocvičnu ZŠ Benecko, přišel
koncept s kterým se zastupitelé seznámili, studii je třeba dopracovat.
Návrh usnesení: Souhlas s dopracováním studie na tělocvičnu ZŠ Benecko.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Projednání postupu na stavbu chodníků v DŠ (Pila, Hrabačov).
Chodník od mostu k Pile – pro vybudování chodníku je vypracován mapový podklad. Vlastníci
pozemků, kterých se vybudování chodníku týká byli s tímto podkladem seznámeni. V chodníku budou
uloženy inženýrské sítě, VO atd., je třeba nechat vypracovat projektovou dokumentaci. Chodník
k Hrabačovu je stále v jednání s Městem Jilemnice. Starosta jednal s Krajskou správou silnic
o možnosti zbudovat chodník v místě vysazených habrů, což se povedlo. Na chodník je třeba
vypracovat projektovou dokumentaci.
Návrh usnesení: Souhlas se zadáním vypracování projektové dokumentace na chodník k Pile a na
chodník k Hrabačovu (pokud bude dohoda s Městem Jilemnice).
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Rozpočtové provizorium na rok 2022.
Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku
(30.11.2021). Z rozpočtového provizoria lze:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu financovaných z dotace),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví; výdaje na základě
Pravomocného rozhodnutí; výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní,
pokut, penále apod.);
e) realizovat finanční vztahy s nově zřízenou příspěvkovou organizací,
f) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit
vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 4/2021 – rozpočtové opatření č.4
Příjmy: Položka: 4111 /+/ 9 372,94 Kč (Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu), 4116 /+/
44 365,- Kč (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 4122 Neinvestiční přijaté
transfery od krajů /+/ 261 000,- Kč, 1121 Daň z příjmů právnických osob /+/ 1 000 000, 1211 Daň

z přidané hodnoty /+/ 1 685 262,06 Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: /1111-4999/,
paragraf: /2143-6409/
Výdaje: 2212 Silnice /+/ 1 000 000,- Kč, 6409 Ostatní činnosti /+/ 1 000 000,- Kč, 3639 Komunální
služby /+/ 970 000,- Kč, 3111 Mateřské školy /+/ 30 000,- Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami:
položka 5001–6999, paragraf: /2143-6409/
Změnou rozpočtu č. 4/2021 rozpočtové opatření č.4 budou navýšeny příjmy i výdaje rozpočtu obce.
Příjmy celkem: 27 000 000,- Kč. Výdaje celkem: 26 000 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2021 rozpočtových opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 a) schváleno.
b) Kompetence rady obce.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění změn rozpočtu
a rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti
o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky
rada obce zapojuje do výdajů.
- Do výše 100.000,-Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Jedná
se o přesuny mezi paragrafy a položkami, přičemž celkový rozpočet výdajů se nezvyšuje.
- Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100.000,-Kč a to jen
v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady a k dalším případů zabránění škod. Dále jen v případě úhrady pokut,
penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každé změně rozpočtu a rozpočtovém opatření
provedených v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení změny
rozpočtu a rozpočtového opatření radou obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kompetenci rady obce k provádění změn rozpočtu
a rozpočtových opatření.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 b) schváleno.
c) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Zpráva
z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je k nahlédnutí na obecním úřadu. Při dílčí
kontrole hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b,
c zákona č. 420/2004 Sb.
Obecní zastupitelstvo bere Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření na vědomí.
11) Plánované akce z dotačních programů v obci v příštím roce a jejich financování.
Z dotací, které jsme získali budeme v příštím roce realizovat výměnu topení a zateplení dílen
ve Štěpanické Lhotě, výměnu topení, oken a zateplení DPS Mrklov, cesty v Horních Štěpanicích
Ke Dvoru, Port Artut a k Pohledničce, sportoviště Sokolka, veřejné WC Benecko, opravu hřbitovní zdi
v HŠ. Máme podanou žádost o dotaci na cestu v Mrklově Zdůlna. Budeme podávat žádost o dotaci
na cesty v Mrklově Hasičárna, Hoření strana, Betlém.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Schválení smlouvy s VHS Turnov.
VHS Turnov poslalo veřejnoprávní smlouvu na příspěvek na vodovod v Mrklově. Jedná se o příspěvek

na nové vodovodní řady a nové povrchy komunikací dle pravidel VHS. Celková výše příspěvku bude
záviset na výši získaných dotací na cesty a na konečném rozsahu díla.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
obce Benecko s VHS Turnov na vodovod v Mrklově.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno.
13) Záležitosti Střediska služeb Benecko.
Starosta předal slovo D. Brožkovi, jednateli Střediska služeb Benecko.
a) Chtěli bychom podat žádost o dotaci na vybudování “Benecko - 3D bludiště“ na MMR.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na “Benecko – 3D bludiště“ na MMR z programu
117D72100 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 a) schváleno.
b) Dále bychom chtěli požádat o dotaci na "Pořízení stroje na úpravu běžeckých tratí" také na MMR.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na "Pořízení stroje na úpravu běžeckých tratí"
na MMR z programu 117D72100 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Hanušová).
Usnesení č. 13 b) schváleno.
c) Protože končí 15 leté smlouvy na pronájmy pozemků na sjezdovce Kejnos vede Středisko služeb
jednání s vlastníky pozemků o uzavření nových smluv. S některými vlastníky (Jiří Mejsnar, Daniel
Mejsnar) nevznikl žádný problém. Ale požadavky Marcely Šírové a Přemysla Ježka na výši nájmů
za jejich pozemky jsou mimo možnosti Střediska služeb. Přesto, že výrazně snížili svůj původní
požadavek na výši nájmů, není ani tato částka pro Středisko služeb reálná. Nezbývaly by tak vůbec
žádné prostředky na větší opravy a servis zařízení, nemluvě o dalších investicích. Ohledně délky
nájemní smlouvy je třeba zajistit dlouhodobější trvání. Návratnost investic je totiž také dlouhodobá
záležitost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy za podmínek navržených vlastníky
pozemků, paní Marcelou Šírovou a panem Přemyslem Ježkem. Zastupitelstvo pověřuje jednatele
Střediska služeb Benecko s.r.o. dále jednat o uzavření smlouvy za podmínek, které budou umožňovat
konkurenceschopnou udržitelnost bezpečného provozu lyžařského areálu a budou vycházet
z reálných ekonomických možností provozovatele. Z hlediska investic je minimální doba pronájmu
10 let.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 c) schváleno.
14) Schválení OZV o místním poplatku z pobytu.
Na minulém zastupitelstvu bylo odsouhlaseno navýšení sazby místního poplatku z pobytu, je třeba
schválit OZV s tímto navýšením.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Benecko vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o místním poplatku z pobytu, která ruší OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu ze dne 10.3.2021.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14) schváleno.
15) Schválení OZV o stanovení nočního klidu.
Do vyhlášky byly zapracovány žádosti o konání akcí v obci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Benecko vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/ 2021 o
stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, která ruší OZV
č.2/2021 o stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
ze dne 10.3.2021.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15) schváleno.

16) Schválení OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu.
a) Dle nového zákona o odpadech je třeba vydat Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Benecko vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 16 a) schváleno.
b) Dle zákona je třeba ošetřit OZV odkládání odpadů v obci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Benecko vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 16 b) schváleno.
c) Starosta seznámil přítomné s firmou EKO Jilemnicko, která bude zajišťovat likvidaci odpadů v naší
obci od dubna roku 2022. Občané budou informováni během února a března 2022.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Schválení smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotace.
Dlouhodobě spolupracujeme s Ing. Davidem Plíštilem na přípravách žádostí o dotace. Při získávání
těchto dotací máme vysokou úspěšnost.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci
a manažerské řízení přípravy projektu MMR-POV 2022 DT 117D8210A „Oprava cest v k.ú. Mrklov
a Dolní Štěpanice“.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 17) schváleno.
18) Schválení změny č.1 Územního plánu obce Benecko.
Po téměř šestiletém projednávání Změny č. 1 Územního plánu Benecko jsou materiály připravené
ke schválení. Zastupitelstvo obce Benecko ověřilo, že aktuální změna územního plánu není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ani s výsledky jejího
projednání (více viz Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Benecko). Na základě uvedeného souhlasí
s předloženým návrhem této změny a jejím vydáním.
Návrh usnesení: 1) Zastupitelstvo obce Benecko schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu Benecko,
včetně rozhodnutí o námitkách.
2) Zastupitelstvo obce Benecko vydává Změnu č. 1 Územního plánu Benecko a ukládá starostovi,
aby vydání Změny č. 1 Územního plánu oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Hanušová).
Usnesení č. 18) schváleno.
19) Projednání změny umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti.
Policie ČR své stanovisko přehodnotila a umístění nabíjecí stanice zůstává na původním místě.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Směna pozemků se státem v Mrklově.
Pozemek ppč. 311 Mrklov po kterém vede místní komunikace je v majetku státu. Stát může pozemek
s obcí, buď směnit za jiný pozemek, nebo ho převést obci bezúplatně pokud se na něm nachází
veřejně prospěšná stavba.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o bezplatný převod ppč. 311 v k.ú. Mrklov.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 20) schváleno.
21) Záměr obnovy cesty na Levínku, nutná směna pozemků, projednání.
V části obce Levínek není v současné době zajištěn přístup k některým nemovitostem. Jejich vlastníci

požádali obec o obnovu původní staré obecní cesty. Po jejím geodetickém zaměření se zjistilo, že její
obnova v původní trase je nemožná (šířka, bažiny, sklon cesty). Vlastníci pozemků v lokalitě nabízejí
výměny pozemků tak, aby bylo možno vybudovat sjízdnou cestu.
Návrh usnesení: Souhlas se záměrem obnovy cesty na Levínku a směnou dotčených pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 21) schváleno.
22) Schválení těžby dřeva v obecním lese.
Návrh usnesení: Souhlas s těžbou dřeva v obecním lese a použití dřeva na vybudování zázemí
na hřišti na Křížovkách.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 22) schváleno.
23) Inventarizace majetku obce.
Plán inventur 2021
Příkaz starosty k povedení inventarizace majetku k 31. 12. 2021. Fyzické inventury majetku
a inventarizace ostatního majetku obce budou provedeny od 7. 12. do 31. 12. 20 21. Dokladová
inventarizace bude provedena v lednu 2021. Příloha plánu inventur: Inventární soupisy, pravidla pro
postup při provedení inventarizace.
Ústřední inventarizační komise pro rok 2021: rada obce.
Předsedové dílčích inventarizačních komisí pro rok 2021:
SDH Benecko – Martin Pohořalý, SDH Dolní Štěpanice – Zdeněk Jebavý, SDH Horní Štěpanice – Pavel
Šochovský, knihovna Dolní Štěpanice a knihovna na obecním úřadě – Kamil Tomáš, DPS Mrklov–
Dana Hásková, Středisko služeb – Martin Hendrych, Obecní úřad, ostatní majetek obce, majetek
pořízený od 1. 11. do 31. 12. 2021, hotovost, ceniny, materiál, ostatní majetek – Aneta Hanušová,
dokladová inventarizace – Zdeněk Jebavý.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur pro rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 23) schváleno.

24) Různé.
a) Město Vrchlabí poslalo dodatek smlouvy na pečovatelskou službu, jedná se o zvýšení hodinové
sazby služeb o 20,-Kč.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem dodatku Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby
pro občany obce Benecko s Městem Vrchlabí.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 24 a) Schváleno.
b) Záměr výstavby domů ve Štěpanické Lhotě. Starosta informoval přítomné o průběhu jednání
s investory a projektantem o záměru výstavby tří domů ve Štěpanické Lhotě. Projektant předloží obci
studii k posouzení. Jako problém se jeví odkanalizování objektů z důvodu kapacity ČOV. Investoři
nabídli možný finanční příspěvek použitelný na případné navýšení kapacity čištění odpadních vod.
O věci bude dále jednáno i s provozovatelem ČOV.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Krajská silnice Mrklov – starosta informoval přítomné o množství jednání ohledně rekonstrukce
silnice, jak s hejtmanem, tak s jeho náměstkem pro dopravu i s ředitelem KSS. Jednání s hejtmanem
se zúčastnil za občany Mrklova L. Trýzna. L. Trýzna – Liberecký kraj se snaží stavbu zlevnit a vyžádal si
oponentský posudek na projekt. Projektant ale trvá na provedení dle projektu. Bylo by dobré dostat
k jednomu jednacímu stolu všechny zúčastněné. V příštích dnech je plánováno setkání starostů
s vedením LK. Starosta bude v této věci opět intervenovat zúčastněné. Všem nám jde o to, aby
rekonstrukce silnice začala co nejdříve a byla provedená kvalitně.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) M. Kubina – posílal jsem žádost o směnu pozemků, jak to vypadá? Starosta - záměr vyvěsíme,
musí se požádat o dělení a scelování pozemků a potom rozhodne OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
25) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast, poděkoval zastupitelům, zaměstnancům Střediska služeb
Benecko a obce, hasičům a dalším místním spolkům a občanům za práci a propagaci obce v letošním
roce, všem popřál hezké svátky, hodně zdraví v novém roce a v 19:45 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 8.12.2021.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : P. Šochovský,
M. Zelinka.

